
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО 
 

за коришћење услуга паркирања употребом             
„Parking PasS“ временских паркинг картица  

на објектима Предузећа 
 



1. Опште: 
 

Parking PasS картица се може користити у складу са Општим условима за коришћење 
услуга паркирања употребом  „Parking PasS“ временских паркинг картица на објектима 
Предузећа, прописаним Одлуком директора ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, бр. 14477 од 
22.11.2018. године. 
 
Parking PasS картица користи се за неограничени број улазака/излазака путничких возила 
са паркиралишта/гаража у оквиру свога временског периода, само под условом да при 
доласку на исте има слободних паркинг места. 
 
Parking PasS картице се израђују искључиво за три временска периода: 
 
- Parking PasS картица од 24 сата, 
- Parking PasS картица од 3 дана, 
- Parking PasS картица од 7 дана  
 
    2. Начин коришћења Parking PasS картице:  
 
Приликом уласка возилом на паркиралиште/гаражу, корисник у зависности од система за 
наплату паркирања поступа на један од следећих начина: 
 
 

 Parking PasS картицу убацује у правцу стрелице окренуту на горе у улазни 
дистрибутер, након обраде у истом корисник узима своју Parking PasS 
картицу из улазног дистрибутера,  улазна рампа се подиже и корисник улази 
на паркиралиште/гаражу; или 

 Parking PasS картицу предаје инкасанту који је након обраде картице, 
(поступак објашњен у наставку текста) враћа кориснику, улазна рампа се 
подиже и корисник улази на паркиралиште Ада Циганлија 

 
Приликом првог уласка возилом на паркиралиште/гаражу на Parking PasS картици се 
штампа датум и време истицања временског периода картице (24 сата, 3 дана, 7 дана)  
 
Корисник потом одлази до првог слободног паркинг места и паркира своје возило. 
 
Приликом изласка возилом са паркиралишта/гараже, корисник у зависности од система 
за наплату паркирања поступа на један од следећих начина: 
 

 Parking PasS картицу убацује у правцу стрелице окренуту на горе у излазни 
аутомат, након обраде у истом корисник узима своју Parking PasS картицу из 
излазног аутомата   излазна рампа се подиже и корисник излази са 
паркиралишта/гараже; или  

 Parking PasS картицу предаје инкасанту који је убацује у уређај за наплату у 
инкасантској кућици, након обраде картице, инкасант је враћа кориснику, 
излазна рампа се подиже и корисник излази са паркиралишта/гараже. 



 
Уколико је корисник услуге паркирања коришћењем Parking PasS картице возилом ушао 
на паркиралиште/гаражу, а приликом изласка са паркиралишта на излазној рампи је 
временски период истекао, на дисплеју ће се приказати новчани износ који корисник 
услуге паркирања мора да доплати готовим новцем или платном картицом на станици за 
плаћање или код инкасанта, након регулисања плаћања на станици за плаћање или код 
инкасанта, кориснику ће се подићи излазна рампа и корисник услуге паркирања ће моћи 
да напусти објекат. 
 
2.1. Начин коришћења Parking PasS картице на паркиралишту Ада Циганлија  
 
Parking PasS картица се не може активирати на паркиралишту Ада Циганлија 
 
Корисник Parking PasS картице стиче право коришћења услуге паркирања возила на 
паркиралишту Ада Циганлија тек након што на неком од објеката у систему за наплату 
паркирања Scheidt&Bachmann (наведених у наставку) изврши активацију своје Parking PasS 
картице.  
 
Приликом уласка возилом на паркиралиште, корисник активирану Parking PasS картицу 
предаје инкасанту у инкасантској кућици, који је након обраде враћа кориснику, улазна 
рампа се подиже и корисник улази на паркиралиште Ада Циганлија. 
Корисник потом одлази до првог слободног паркинг места и паркира своје возило. 
 
Уколико Parking PasS картица није активирана, Корисник не може ући на паркиралиште 
Ада Циганлија и активацију Parking PasS картице мора извршити на неком од објеката који 
су обележени налепницом Parking PasS картице. 
 
2.2 Начин коришћења паркиралишта/гараже када је Parking PasS картица изгубљена 
 
Уколико корисник изгуби „Parking PasS“ картицу након уласка возилом на 
паркиралиште/гаражу дужан је да услугу паркирања возила плати по започетом часу у 
складу са Одлуком о висини накнаде за изгубљену картицу којом се региструје време 
уласка возила у гаражу или на посебан паркинг и то: 
 
- почев од 00 часова текућег дана ако се возило не налази у књизи пописа па до 
изласка из гараже или са паркинга 
- почев од 00 часова претходног дана, када је возило први пут уписано у књигу 
пописа па до изласка из гараже или са паркинга 
- почев од 00 часова претходног дана па до изласка из гараже или са паркинга, за 
возила која су ушла претходног дана, а излазе наредног дана у времену до уписа у књигу 
пописаних возила. 
 
Накнада за паркирање возила обрачунава се по важећем Ценовнику у моменту 
плаћања.Корисник је дужан да запосленом на објекту покаже на увид личну карту или 
путну исправу, као и документацију за возило. 
    



 
2.3. Начин коришћења паркиралишта/гараже када је Parking PasS картица нечитљива  
 
Уколико је Parking PasS картица на којој није истекао временски период нечитљива, на 
уласку или изласку са паркиралишта/гараже корисник се јавља запосленом на објекту 
ради издавања одговарајуће Потврде за Parking PasS, са којом корисник наставља 
коришћење временског периода Parking PasS картице. 
 
Датум и време на Потврди за Parking PasS се мора поклапати са датумом и временом 
истицања нечитљиве Parking PasS картице (датум и време одштампани приликом 
активације), што корисник потврђује својим потписом на Потврди. 
 
Начин коришћења паркиралишта/гаража употребом Потврде за Parking PasS 
 
Приликом уласка возилом на паркиралиште/гаражу, корисник у зависности од система за 
наплату паркирања поступа на један од следећих начина: 
 

 доласком возилом до улазног дистрибутера корисник притиска тастер за 
издавање паркинг картице, узима улазну паркинг картицу из улазног 
дистрибутера,  улазна рампа се подиже и корисник улази на паркиралиште/ 
гаражу, или 

 доласком возилом до благајне паркиралишта Ада Циганлија, корисник 
запосленом предаје на увид Потврду за Parking PasS, 

 запослени на паркиралишту након уписа потребних података враћа Потврду 
кориснику, улазна рампа се подиже и корисник улази на паркиралиште Ада 
циганлија 

 Корисник потом одлази до првог слободног паркинг места и паркира своје 
возило 

 
Приликом изласка возилом са паркиралишта/гараже, корисник у зависности од система 
за наплату паркирања поступа на један од следећих начина: 
 
  

 Улазну паркинг картицу и Потврду за Parking PasS предаје инксанту, који 
израђује одговарајућу паркинг картицу за излазак са паркиралишта/гараже 
коју уз Потврду предаје кориснику, 

 Корисник возилом долази до излазног аутомата, убацује картицу за излазак 
која остаје у излазном аутомату, излазна рампа се подиже и корисник 
напушта паркиралиште/гаражу, или 

 
 Улазну паркинг картицу и Потврду за Parking PasS предаје инксанту, који 

након обраде картице враћа Потврду кориснику, излазна рампа се подиже и 
корисник напушта паркиралиште/гаражу 

 
 
 



 
 
Parking PasS картицу није могуће допунити или продужити.  
 
Parking PasS картицу није могуће користити за плаћање паркирања по започетом часу.  
 
У случају када је временски период на Parking PasS картици истекао, корисник услуге 
паркирања неће моћи возилом да уђе на паркиралиште/гаражу. 
 
У случају када је временски период на Parking PasS картици истекао, а корисник услуге 
паркирања се налази са возилом на паркиралишту/гаражи дужан је да прекорачење 
временског периода плати по започетом часу код инкасанта или на станици за плаћање, 
према важећем Ценовнику. 
 
У случају проблема или неправилности приликом коришћења Parking PasS картице 
корисник је дужан да се обрати запосленом на паркиралишту /гаражи. 
 
Корисник, након истека важности Parking PasS картице, неискоришћено време на картици 
не може пренети на нову картицу. 
 
Корисник након истека важности Parking PasS картице не стиче право на повраћај новца за 
неискоршћено време на картици. 
 
У случају да корисник изгуби „Parking PasS“ картицу која није активирана, нема право на 
повраћај новца за купљену картицу. 
 
Корисник Parking PasS картице је обавезан да исту чува од сваке врсте оштећења и губитка 
(физичко оштећење, оштећење од извора топлоте, свих врста магнетних зрачења ...). 
 
Важност неактивиране Parking PasS картице је 3 године од датума производње. 
 
 
3. ОБЈЕКТИ НА КОЈИМА СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ PARKING PASS КАРТИЦА 
Списак паркиралишта и гаража са адресама на којима се Parking PasS картице могу 
користити:  
 
1.Гаража ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ – ул.Обилићев венац бр.14-16 
2.Гаража МАСАРИКОВА – ул. Масарикова бр.4 
3.Гаража ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ – ул. Краљице Наталије бр.13 
4. Гаража ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА – ул. Др. Александра Костића бр.15 
5. Подземна гаража ВУКОВ СПОМЕНИК – угао ул. Краљице Марије и Рузвелтове 
6. Подземна гаража ПИОНИРСКИ ПАРК – ул. Драгослава Јовановића бр.2 
7. Паркиралиште МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ – ул. Тадеуша Кошћушка бр.63 
8. Паркиралиште САВА ЦЕНТАР – ул. Милентија Поповића бр.9 
9. Паркиралиште СЛАВИЈА  – ул. Проте Матеје бр. 1 и 2 
10. Паркиралиште ВМА – ул. Црнотравска бр.17 



11. Паркиралиште КАПЕТАНИЈА – ул. Кеј ослобођења бр. 8 
12. Паркиралиште ЦВЕТКОВА ПИЈАЦА – ул. Живка Давидовића бб 
13. Паркиралиште ВИШКА – ул. Максима Горког бр. 2 
14. Подземна гаража БОТАНИЧКА БАШТА – ул. Војводе Добрњца бр. 10 
15. Паркиралиште ПОЛИТИКА – ул. Македонска бр. 29 
16. Паркиралиште ЧУКАРИЦА – ул. Шумадијски трг 
17. Паркиралиште КАМЕНИЧКА – ул. Каменичка бр. 8 
18. Паркиралиште ДОЊИ ГРАД – ул. Карађорђева 2-4 
19. Паркиралиште КАЛЕМЕГДАН – ул. Мали Калемегдан бб 
20. Паркиралиште НОВИ БЕОГРАД –ул.Булевар Михајла Пупина бр. 167, испред СО Нови 
Београд 
21. Паркиралиште Ада Циганлија – ул. Ада Циганлија бб 
22. Међународни терминал (путнички паркинг) 
 
Активирана Parking PasS картица омогућава кориснику привремено преузимање на 
коришћење без накнаде, до 2 електрична бицикла и/или бицикла на 
паркиралиштима/гаражама са системом “Паркирај и бициклирај“. 
 
Преузимање електричног бицикла и/или бицикла на привремено коришћење могуће је 
искључиво у  току  временског периода важења "Parking PasS картице који је одштампан на 
картици приликом активације. односно временског периода важења који је написан на Потврди 
за "Parking PasS". 

 
 
 
3.1. Списак паркиралишта и гаража са адресама у систему „Паркирај и Бициклирај:  
 
1. ВЕПП  ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ – ул.Обилићев венац бр.14-16 
2. Паркиралиште МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ – ул. Тадеуша Кошћушка бр.63 
3. Паркиралиште САВА ЦЕНТАР – ул. Милентија Поповића бр.9 
4. Паркиралиште АДА ЦИГАНЛИЈА – ул. Ада циганлија бб  
 
 
Ово Упутство важи уз Опште услове за коришћење услуга паркирања употребом  „Parking 
PasS“ временских паркинг картица на објектима Предузећа, прописане Одлуком 
директора ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, бр. 14477 од 22.11.2018. године и примењује се 
почев од 05.12.2018.  
 
 
 


